
 

 

Nr. 15 

05 april 2019 

Inhoud 

 

ALGEMEEN ............................................................................................................................................ 1 

Verkeersactie groep 7 .......................................................................................................................... 1 

Herdenking ........................................................................................................................................... 1 

Plastic Soup Foundation ....................................................................................................................... 2 

Honden op het plein............................................................................................................................. 2 

Klankbordgroep .................................................................................................................................... 2 

Uit de Parochie ......................................................................................................................................... 3 

Paasvieringen in de Onze Lieve Vrouwe Kerk ...................................................................................... 3 

Palmpasen ............................................................................................................................................ 3 

Gezinsviering met Pasen ...................................................................................................................... 3 

 

ALGEMEEN  

Verkeersactie groep 7 

De afgelopen week heeft groep 7 een verkeersactie gehouden. 

Zij stonden voor en na schooltijd met grote duimen bij onze school om aandacht te 

vragen voor de verkeerssituatie. 
 

Herdenking 

Vandaag hebben de groepen 7 en 8 bloemen gelegd tijdens een herdenking bij het 
marechaussee monument. De leerlingen uit groep 8 hadden weer prachtige verhalen en 

gedichten gemaakt en deze voorgedragen tijdens de herdenking. 

Fijn dat er ook zoveel ouders en andere belangstellenden waren. 
Meer informatie over het monument kunt u vinden via deze link. 

                        
 

  

https://www.apeldoornendeoorlog.nl/monumenten-en-gedenktekens/monumentenlijst/verzet/marechausseemonument/?fbclid=IwAR2SQ4CuVIXXgLBnZ6uNYwa4dAgilym6Yyh5aTfCETgAdtSpTN2Mrh1ifJE


 

 

Plastic Soup Foundation 

Naar aanleiding van onze inzamelingsactie is er een leuk artikel geplaatst op de site van 

de Plastic Soup Foundation. 
Wanneer u op de site naar Nieuws gaat kunt u bij belletje 12 het artikel bekijken. 

 

Honden op het plein 

We merken dat er weer regelmatig ouders met een hond op het plein 
komen.  
Voor een aantal van onze leerlingen geeft dit een onprettig gevoel. 
Wij willen u dan ook vragen om de hond niet mee te nemen op het 

plein of in de school. 

 

Klankbordgroep 

Via Parro heeft u kunnen lezen dat er op 14 mei weer een 

klankbordgroep bijeenkomst is.  
We hebben deze keer de volgende onderwerpen:  

• 21e eeuwse vaardigheden en IPC 

• De gezonde school 
• communicatie 

Er zijn al een aantal ouders die zich hiervoor hebben aangemeld.  
Wilt u ook deelnemen? U kunt zich nog steeds opgeven via directie@sintvictor.nl  

 

Team Sint Victor 
  

https://www.wereldvanoz.org/
mailto:directie@sintvictor.nl


 

 

Uit de Parochie 

Paasvieringen in de Onze Lieve Vrouwe Kerk 

In de Onze Lieve Vrouwe kerk zijn in de aanloop naar Pasen verschillende vieringen 
gericht op kinderen. Hiervoor bent u van harte uitgenodigd. 

 

Palmpasen 

Op 14 april is het Palm Pasen. We nodigen 

alle kinderen uit om te komen en dit mee te 

maken!! Er is dan een Palmpasen processie 
(optocht) in de kerk met de kinderen. 

 
We starten aan het begin van de viering 

achter in de kerk en maken daar de wijding 

van de Palmtakjes mee.  
 

Daarna is er voor de kinderen tot 6 jaar een 
peuter/ kleuterviering en een kinderdienst 

voor de groter kinderen.  

 
Tegen het eind van de viering lopen we met de kinderen in optocht een rondje om de 

kerk om weer aan de hoofdingang naar binnen te komen en daar de processie voort te 

zetten. 
 

Neem allemaal je versierde palmpaasstok mee!!! 
 

Gezinsviering met Pasen 

Zaterdag avond om 16.30 uur is er een gezinsdienst waarin het verhaal van Jezus vertelt 

wordt. De intocht in Jeruzalem, zijn laatste avondmaal met zijn vrienden (Witte 
Donderdag), zijn sterven (Goede Vrijdag) en de opstanding.  

Het jongerenkoor Jokotrees verzorgt deze viering. De liederen komen uit het oratorium 
de Graankorrel.  

Door spel en zang wordt het verhaal vertelt in deze gebedsviering, zodat het voor 

kinderen een beeld geeft van de laatste week van Jezus leven. 
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